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Предговор 
УВОД У КЛАСИЧНУ ЕКОНОМСКУ ТЕОРИЈУ 
Вилјем Пети, Адам Смит и Давид Рикардо су главни представници – теоретичари класичне 
британске политичке економије. Економски либерализам је у основи њиховог учења. Према 
њиховом учењу основна правила капиталистичке привреде су: либерализам, теорија 
компаративних трошкова и теорија радне вредности. 
Британски теоретичар Адам Смит, чије је најзначајније дело ”Природа и узроци богатства народа” , 
сматра да је економска организација у великој мери предодређена природним правом. У основи 
његовог учења је постојање слободног тржишта тј. слободне конкуренције, која Смит описује као 
најбољи механизам за функционисање свих привредних активности, јер то води најбољој 
алокацији ресурса. Из тог учења проистиче да интервенција државе у привредни живот земље није 
потребна, јер улога државе се своди само на: обезбеђивање сигурности, праведности и одређених 
јавних послова. 
У свом најзначајнијем делу “Принципи политичке економије и опорезивања” Давид Рикардо развија 
своју чувену теорију радне вредности, односно теорију ренте и теорију компаративних трошкова. 
Ова теорија полази од тога да рад уложен у производњу роба одређује њихову вредност. Радници, 
капиталисти и земљопоседници, добијају најамнину, профит и ренту као резултат свог места у 
процесу производње, па се стога он може сматрати и утемељивачем теорије расподеле. На тој 
теорији Маркс касније заснива своју теорију о експлоатацији у капиталистичкој привреди. 
Теоретичари неокласичне економије базирају своје учење на маргиналистичким економистима XIX 
века. 
Концепт маргиналне корисности и маргиналне продуктивности у анализи цена робе и услуга робе и 
услуга, и фактора производње на конкурентским тржиштима. Главни пропаганиста ове теорије је 
Леон Валрас који полази од перфектне конкуренције, као основне тачке на којој се базира учење 
теоретичара неокласичне економије. 
Снага понуде и тражње , према Алфреду Маршалу, доводи до формирања равнотежних цена, која 
у основи је разумљива кад се има у виду њихов приступ алокацији ресурса, али у условима – 
статичности економије. Главни недостатак у његовом учењу је у томе што је његов приступ 
изучавања економије само на – микроекономији. 
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